
18 травня до Києва з’їхалися при-
хильники опозиційних сил на фінал 
Всеукраїнського мітингу «Вставай, 
Україно!». За орієнтовними підра-
хунками, на підтримку опозиції ви-
ступило 50 тисяч українців, серед 
них — близько тисячі волинян. Така 
ж кількість наших земляків поїхала 
до столиці під прапорами Партії ре-
гіонів на «антифашистський марш». 

Попри попередження, автобуси 
й автомобілі з Волині дісталися сто-
лиці без перешкод. Інспектори ДАІ 
зупиняли для перевірки документів 
хіба що пасажирські буси, легковики 
ж рухалися без зупинок. Як вдалося 
з’ясувати «Відомостям», деякі авто з 
волинськими опозиціонерами їхали 
з атрибутикою Партії регіонів, мов-
ляв, так безпечніше. 

Збиралися мітингувальники у 
різних частинах Києва. Волинська 
«Свобода» зосередилася біля при-
міщення агенції УНІАН. Усього до 
Києва прибуло близько півсотні во-
линських «свободівців». Неподалік 
від них проходив збір членів партії 
«Фронт змін». За словами депута-
та Волиньради Ігоря Гузя, з Луцька 
приїхало майже три сотні «фронто-
виків». На перехресті вулиць Хре-
щатика й Інститутської гуртувалися 
«біло-сердечні». Як повідомив депу-
тат Луцької міської ради Сергій Гри-
горенко, на мітинг прибуло близько 
трьохсот однодумців із волинської 
«Батьківщини». 

150 волинян приїхало до Києва 
під стягами партії Кличка, ще кілька 
десятків наших земляків виступило 
від партії «Реформи та порядок».

Колона опозиції опівдні зібрала-
ся на Європейській площі, а потім 
рушила до Софійської, де й відбувся 
мітинг. 

«Батьківщина», «УДАР» і «Сво-
бода» домовилися підтримати 

єдиного кандидата в президенти у 
другому турі за умови збереження 
нинішньої виборчої системи. Про це 
йшлося в декларації, яку зачитав на 
заході голова політради Об’єднаної 
опозиції Олександр Турчинов. Вод-
ночас вони зобов’язались оголосити 
єдиного кандидата в першому турі, 
якщо влада «протисне» перехід до 
обрання президента в один тур. 

Крім того, учасники мітингу домо-
вилися зібратися у Києві 24 серпня та 
22 листопада у ще більшій кількості. 

Виступи політиків супроводжу-
валися вигуками з натовпу «Юлі — 
волю!» та «Банду геть!». 

Через годину після того, як Єв-
ропейську площу покинули опози-
ціонери, на ній з’явилися представ-
ники Партії регіонів, які прибули 
до столиці для проведення свого 
маршу «В Європу — без фашизму». 
Їхніх прихильників, за інформацією 
офіційного сайту партії, налічили 
близько 70 тисяч, серед них тисяча 

волинян. 
«Нас турбують антидемокра-

тичні заяви та деструктивні дії опо-
зиційних політичних сил, які нама-
гаються дестабілізувати ситуацію 
в суспільстві, порушити громадян-
ський мир і злагоду, спровокувати 
міжнаціональну ворожнечу в Укра-
їні. Саме тому цей мітинг повинен 
був відбутися!» — сказав голова 
волинських «регіоналів» Олександр 
Башкаленко. 

Одна з учасниць маршу, воли-
нянка Валентина Б., на запитання, 
чому виникло бажання приєднати-
ся до акції, відповіла: «Тому що на-
став час це зупинити. Я і так диву-
валася, чому і Президент, і депутати 
цей цирк терплять. Ви ж подивіться, 
«Свобода» то перестріляти, то пе-
рейменувати всіх обіцяє! Якщо так 
далі буде, то, не доведи Боже, ще від 
слів до справи перейдуть. Що вони 
можуть, крім погрозами кидатися? 
Нічого. Вже скільки часу з виборів 
минуло, а вони все до війни готу-
ються — нероби та провокатори!». 

Правопорядок на вулицях Києва 
охороняло п’ять тисяч міліціонерів, 
більша частина з них стояла вздовж 
дороги, якою рухались обидва мі-
тинги, решта — чекала сигналу в 
підземних переходах. 

На щастя, для волинських жур-
налістів і мітингувальників перебу-
вання у Києві пройшло спокійно та 
без шкоди для здоров’я. Тоді як під 
гарячу руку роз’ярілих учасників 
мітингу потрапили репортерка «5 
каналу» Ольга Снісарчук і фотограф 
каналу. Сталося це на вулиці Вели-
кій Житомирській. Конфлікт між 
мітингувальниками переріс у сутич-
ку, в результаті якої і постраждали 
журналісти. 

Ірина КОСТЮК 
Луцьк — Київ — Луцьк
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На Волині мешкає 39 офіційних мільйонерів 

До когорти волинян із офіційно 
задекларованими статками, що 

перевищили 1 мільйон гривень, за 
підсумками 2012 року потрапило 39 
громадян, які разом задекларували 
124,4 мільйона гривень доходів, по-
відомили у Головному управлінні 
Міндоходів у Волинській області.

Як розповів перший заступник 
голови ДПС у Волинській області 
Андрій Тимейчук, щоб переконати 
заможних волинян задекларува-
ти доходи, працівники Міндоходів 
провели серйозну роз’яснювальну 
роботу практично з кожним із де-
кларантів.

— До індивідуальної зустрічі чи 
розмови з нашими декларантами-
мільйонерами ми ретельно проана-
лізували бази даних. Ця аналітична 
робота дозволила нам мати достат-
ньо аргументів для ефективного 
спілкування з потенційними декла-
рантами-мільйонерами. Результат 
— збільшення офіційних мільйоне-

рів на 13 осіб проти показників де-
клараційної кампанії минулого року 
— очікуваний, — запевнив Андрій 
Тимейчук.

Посадовець додав, що завдяки 
такій наполегливості лише декла-
ранти-мільйонери вже сплатили 
більше шести мільйонів гривень 
податку на доходи фізичних осіб до 
бюджету.

Отже, як свідчить аналітика, 
найбільші доходи волинські мільйо-
нери торік отримали від інвестицій-
ного прибутку. В період січня-квітня 
2013 року волиняни-мільйонери 
задекларували майже 46 мільйонів 
гривень інвестиційного прибутку, 
отриманого у 2012 році.

Друга позиція у переліку най-
більших сум належить волинянам-
мільйонерам, котрі протягом 2012 
року отримали вражаючі для пере-
січних громадян суми заробітної 
плати. Загалом задекларовані дохо-
ди наших краян у вигляді заробітної 

плати, що дозволили їм отримати 
статус декларанта-мільйонера, скла-
ли 12,8 мільйона гривень. 

Збагатилися волиняни за раху-
нок успадкованого майна, вартість 
якого перевищує мільйон, — загаль-
на сума успадкованого мільйоне-
рами майна перевищує 9 мільйонів 
гривень. Задекларували волиняни і 
мільйонні іноземні доходи. Загалом 
отримані волинськими мільйоне-
рами офіційні доходи з-за кордону 
сягають майже 9 мільйонів.

Прибутковою справою для во-
линських мільйонерів виявилися 
продаж та обмін рухомого та не-
рухомого майна. Загалом отримані 
цією категорією волинських декла-
рантів доходи склали понад 10,5 
мільйона гривень. 

Нагадаємо, що торік за підсум-
ками декларування доходів на Во-
лині було 26 офіційних мільйонерів, 
котрі задекларували 81 мільйон гри-
вень. 

Рейтинги Віталія Кличка та 
Віктора Януковича зрівнялися 
Рейтинги лідера партії «УДАР» Віталія Кличка та 
чинного Президента Віктора Януковича зрівнялися. 
Про це свідчать результати соцдослідження компанії 
GfK Ukraine у квітні 2013 року в межах Регулярного 
дослідження електоральних настроїв населення. Якби 
вибори Президента відбулися наступної неділі, то 16% 
українців віддали б свої голоси за Віктора Януковича, 
а ще 16% — за Віталія Кличка. Юлія Тимошенко отри-
мала б 9% голосів, Олег Тягнибок — 5%, а Арсеній 
Яценюк — 3%. 

В українських вишах не 
зростатиме вартість навчання 
Цього року українські виші вперше не підвищили 
вартість контракту, а деякі з них навіть знизили. Осно-
вна причина «заморожування» цін в університетах — 
відсутність інфляції за підсумками 2012 року. Але є й 
інші пояснення такої тенденції. Освітяни кажуть, що в 
останні роки випускників шкіл усе менше, тому серед 
навчальних закладів велика конкуренція. І в цих умовах 
підвищувати вартість навчання — недоречно. 

22%
стільки опитаних українських 
батьків воліли б віддати дитину 
до столичного вишу. Про це 
свідчать дані опитування, про-
веденого кар’єрним порталом 
rabota.ua.

У вузи наберуть більше IT-шників, 
а юристів і економістів стане менше 

В уряді затвердили держзамов-
лення на 2013 рік. Кабмін на 

2013 рік збільшив держзамовлен-
ня на IT-спеціалістів і скоротив на 
міжнародників, юристів і еконо-
містів, повідомили в прес-службі 
Кабміну. Відповідну постанову 
прийнято на засіданні уряду 20 
травня 2013 року. На це передба-
чене фінансування у розмірі 24,7 
мільярда гривень. 

«При формуванні держзамов-
лення враховані потреби у відпо-
відних фахівцях, збільшено об-
сяги держзамовлення з технічних 
спеціальностей, зокрема вдвічі 
— з IT-технологій, зате зменшено 
держзамовлення юристів, еконо-
містів-міжнародників, менеджерів 
із маркетингу», — йдеться в по-
відомленні прес-служби Кабміну. 
«Перевиробництво» за цими спе-
ціальностями призвело до того, 
що випускники не можуть знайти 
роботу відповідно до отриманої 
кваліфікації, повідомляють в уря-
ді. 

Зокрема, в 2013 році за кошти 
держбюджету почнуть готува-
ти більше фахівців за напрямка-
ми «інформатика», «системний 
аналіз», «комп’ютерні науки», 
«комп’ютерна інженерія», «про-
грамна інженерія», «системна 
інженерія», «автоматизовані та 
комп’ютерно-інтегровані техно-

логії», «мікро- та наноелектроні-
ка», «телекомунікації», «безпека 
інформаційних і комунікаційних 
систем», «система технічного за-
хисту інформації», «управління 
інформаційною безпекою». 

Також заплановано збільшен-
ня підготовки магістрів за спеці-
альностями «розробка корисних 
копалин» (на 14,5%). Порівняно 
з 2012 роком більше студентів за 
держкошти зможуть стати ма-
гістрами за напрямками «елек-
тротехніка та електромеханіка», 
«машинобудування» і «матеріало-
обробка», «металургія та матері-
алознавство». У той же час змен-
шено держзамовлення бакалаврів 
за спеціальностями «міжнародні 
відносини» (на 23,1%), «економіка 
і підприємництво» (11,7%), «ме-
неджмент» (11,1%), а також «пра-
во». 

Збудуємо пам’ятник національному герою 
всією громадою! 

2

Для спорудження пам’ятника 
Провіднику ОУН, національ-

ному Герою України Степанові 
Бандері в місті Луцьку з ініціати-
ви представників луцької громади 
створено благодійний фонд «Спо-
рудження пам’ятника Степану 
Бандері у місті Луцьку» та відкри-
то благодійний рахунок.

Сьогодні, коли в Україні вже 
споруджуються пам’ятники Ка-
терині Другій, Йосипу Сталіну та 
іншим катам українського народу, 
а українофоб Дмитро Табачник ви-
риває сторінки нашої історії, забо-
роняє вивчати українських Героїв 
та їхню боротьбу, патріотична во-
линська громада має дати належ-
ну відповідь ворогам нації. Поза 
всяким сумнівом, нею стане спо-
рудження пам’ятника Степанові 
Бандері в обласному центрі Волині.

Це питання стає питанням 
честі для волинян. Адже Бандера 
— символ нескореності, боротьби 
та свободи України. Символ, який 
змушує тремтіти від страху всіх 
окупантів нашої землі. Споруджу-
ючи пам’ятник Степанові Бандері, 
ми вшановуємо пам’ять усіх укра-

їнських героїв, борців за Україн-
ську державу, полеглих за ідею 
української нації, ветеранів ОУН-
УПА й інших учасників визволь-
них змагань. Це — пам’ятник для 
майбутніх поколінь, які мають ви-
ховуватися на прикладах боротьби 
та самопожертви наших героїв за-
ради української ідеї та української 
справи.

Закликаю долучитися до доброї 
справи депутатів рад різних рівнів, 
усіх свідомих українців, волинян, 
яким не байдужа українська нація 
та українська ідентичність. Збудує-
мо пам’ятник національному герою 
України всією громадою! 

Розрахунковий рахунок для 
благодійних пожертв на спору-
дження пам’ятника Степанові Бан-
дері в місті Луцьку: 26000118499001 
у ВРВ АТ «Брокбізнесбанк», 
МФО — 300249, код ЄДРПОУ — 
38691966. 

Вшануймо пам’ять українських 
героїв — борців за Українську дер-
жаву! 

З повагою голова Правління 
фонду народний депутат України                                                   

Анатолій ВІТІВ 

Події

«Укравтодор» готує шість кон-
цесійних проектів із будів-

ництва доріг із платним проїздом. 
Про це заявив на прес-конференції 
його голова Євген Прусенко. «Ми 
готуємо концесійні конкурси для 
будівництва платних доріг. Це ті 
проекти, які є в програмі розви-

тку економіки на 2013–2014 роки. 
Це Велика кільцева міста Києва, 
дорога Рівне — Броди — Львів — 
Краковець, дорога Харків — Щер-
баківка — Новомосковськ, дорога 
Київ — Одеса — Крим і дорога від 
Новомосковська до Криму», — 
сказав він. 

За словами Євгена Прусенка, 
платні траси будуватимуть поруч 
із альтернативними безкоштовни-
ми. «На платних дорогах вартість 
проїзду може становити приблиз-
но 30 копійок за кілометр для лег-
кового автомобіля і до 1 гривні 
— для вантажного», — повідомив 
голова «Укравтодору». 

Як зазначив Прусенко, конце-
сійні проекти будуть готові не піз-
ніше ніж через рік. Водночас він 
запевнив, що жодного з цих про-
ектів не пропустять, якщо він не 
буде економічно обґрунтований. 

«Укравтодор» назвав шість доріг, 
які стануть платними 

Волиняни мітингували у Києві за 
«Батьківщину» та Партію регіонів


